
 

 
Agendapunt : 10 
Voorstelnummer : 04-023 
Raadsvergadering : 9 april 2015 
Naam opsteller : E. van Hout 
Informatie op te vragen bij : E. van Hout 
Portefeuillehouder(s) : P. van Huissteden 
Zaaknummer :  
Registratienummer : RAAD150001 
Raadsvoorstel
Onderwerp: ontvlechting van project Dorp en Duin 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: − Het complex aan de Sportlaan in Egmond aan Zee niet meer te 

beschouwen als locatie voor de fusie van de Egmondse voetbalclubs; 
− De nieuwe sporthal in Egmond aan Zee te projecteren op het 

Watertorenterrein, in combinatie met een parkeerterrein en woningbouw 
in een landschappelijke setting; 

− Voor wat betreft de woningbouw op het Watertorenterrein uit te gaan van 
sociale huurwoningen en het programma in overleg met bij voorkeur 
Woningstichting Kennemer Wonen op te stellen, waarbij de resultaten 
van het woonwensen onderzoek worden betrokken;  

− Het plangebied van de structuurvisie Egmond aan den Hoef  te 
begrenzen van Delverspad tot aan Egmond aan den Hoef Oost. 

 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
Bij besluit van 7 november 2013 (bijlage) heeft uw raad, onder de noemer project Dorp en 
Duin een integraal besluit genomen over:  

• Het aanwijzen van locatie Sportlaan in Egmond aan Zee als de voorkeurslocatie voor 
de fusie van de voetbalclubs Zeevogels en Egmondia; 

• De nieuwe sporthal in Egmond aan Zee; 
• Woningbouw in combinatie met natuurontwikkeling in Egmond aan Zee en Egmond 

aan den Hoef;  
• De randvoorwaarden voor een nieuw zwembad bij hotel Zuiderduin; 

 
De bedoeling eind 2013 was dat voor het gebied tussen de Watertorenweg in Egmond aan 
Zee en de oostkant van Egmond aan den Hoef een structuurvisie werd gemaakt. 
 
Inmiddels is ruim een jaar verstreken en is er op onderdelen sprake van voortschrijdend 
inzicht en een nieuwe realiteit. In het coalitie akkoord uit 2014 zijn bijvoorbeeld enkele 
uitspraken opgenomen die (op onderdelen) afwijken van dat raadsbesluit. Het 
voortschrijdend inzicht en de nieuwe feiten hebben er toe geleid dat de onderlinge 
samenhang tussen de onderwerpen uit project Dorp en Duin vervaagt en zelfs op 
onderdelen is verdwenen. Dat betekent dat de beschreven ontwikkelingen op hun eigen 
merites moeten worden beschouwd.  
 
Fusie voetbalclubs 
Een belangrijk nieuw element is dat het bestuur van v.v. Zeevogels in november 2014 aan 
ons college bekend heeft gemaakt dat het definitieve standpunt van de club is dat men graag 
wil fuseren, maar niet op de Sportlaan in Egmond aan Zee. Een tweede nieuw element in dit 
verband is dat uit een gesprek met het bestuur van v.v. Adelbert uit Egmond-Binnen is 
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gebleken, dat deze voetbalclub graag aanhaakt bij gesprekken over een fusie, mits de nog te 
vinden locatie tussen de drie kernen is gelegen. Op 5 februari jl. is in beslotenheid door 
leden van uw raad de principe bereidheid uitgesproken om de haalbaarheid van een 
fusielocatie in de driehoek tussen de drie kernen te onderzoeken en hierover een prealabale 
vraag (principeverzoek) aan het college van Gedeputeerde Staten te stellen.  
 
Ofschoon het provinciaal ruimtelijk beleid in deze niet recentelijk is gewijzigd, meent ons 
college dat er redenen zijn om een laatste (en dus ultieme) poging te doen om bij de 
provincie te polsen of de realisatie van een fusielocatie in het landelijk gebied tussen de drie 
Egmondse kernen bespreekbaar is. Ons college gaat in overleg met de besturen van de drie 
voetbalclubs om gezamenlijk de brief op te stellen. Ook PWN wordt hierbij betrokken.  
 
Over de inhoud van de principebrief en de wijze van aanbieden ervan bij de gedeputeerde 
wordt uw raad middels een memo geïnformeerd. Een concreet raadsvoorstel is pas aan de 
orde nadat de provincie Noord-Holland formeel heeft gereageerd.  
 
Sporthal 
Door het besluit van v.v. Zeevogels om niet te fuseren aan de Sportlaan in Egmond aan Zee 
is het niet meer nodig om de nieuwe sporthal te projecteren op de locatie van 
jongerencentrum De Wal. Immers, het huidige Watertorenterrein hoeft niet meer 
gereserveerd te worden als mogelijk voetbalveld. Dit betekent dat de sporthal, in combinatie 
met een parkeerterrein en mogelijk woningbouw kan worden geprojecteerd op het 
Watertorenterrein. In 2014 is gestart met het opstellen van een Programma van Wensen. In 
een dergelijk document zijn de wensen van alle gebruikers van de huidige sporthal 
geïnventariseerd. Aangezien niet alle wensen één op één gerealiseerd kunnen worden, dient 
een bepaalde filtering plaats te vinden. Dat leidt tot een Programma van Eisen (PvE). Aan dit 
document wordt momenteel gewerkt. De klankbordgroep Sporthal Egmond aan Zee is op 16 
februari jl. over dit proces geïnformeerd en wordt bij de totstandkoming van dit PvE 
betrokken en geraadpleegd. Duidelijk is dat jongerencentrum De Wal door de koerswijziging 
over de locatie van de sporthal niet meer hoeft te wijken.  
 
Wat de mogelijke woningbouw naast de sporthal en het parkeerterrein op het 
Watertorenterrein betreft, is ons uit de eerste uitkomsten van het recentelijk uitgevoerde 
lokale woonwensen onderzoek in de gemeente Bergen gebleken dat in Egmond aan Zee 
behoefte is aan sociale huurwoningen. Dit sluit aan bij het beeld dat de gemeente Bergen al 
had. Ons college stelt dan ook voor om bij voorkeur woningstichting Kennemer Wonen te 
betrekken bij de planvorming voor wat betreft de woningbouw.  
 
Inmiddels is aan het landschapsarchitectenbureau LA4SALE opdracht verleend voor het 
opstellen van een stedenbouwkundig verkavelingsplan voor het terrein de Watertoren. De 
verwachting is dat uw raad in de tweede helft van 2015 voor de invulling van het 
Watertorenterrein een voorstel krijgt over: 

- de vaststelling van het Programma van Eisen voor de nieuwe sporthal en het 
bijbehorend parkeerterrein en de vorm en inhoud van de aanbestedingsprocedure; 

- het opgestelde woningbouwplan waarbij de uitkomsten van het woonwensen 
onderzoek zijn verwerkt. 

 
Bij genoemd raadsvoorstel wordt een concrete planning over de vervolgstappen gevoegd.  
 
Woningbouw 
Een derde onderwerp dat na het raadsbesluit van 7 november 2013 in een nieuw licht staat 
is de woningbouw rond Egmond aan den Hoef. In het stedenbouwkundig masterplan zijn, 
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conform het raadsbesluit aan de westkant van het dorp 150 woningen geprojecteerd, 
waarvan 30 buiten bestaand bebouwd gebied (b.b.g.) en aan de oostkant zijn 90 woningen 
geprojecteerd (allen buiten b.b.g.). In 2014 is een rapport opgesteld waarin nut en noodzaak 
van woningen buiten b.b.g. is onderbouwd. Medewerking van de provincie is noodzakelijk 
voor het bouwen van woningen buiten b.b.g. Uit bestuurlijk overleg met de provincie Noord-
Holland begin november 2014 bleek dat de realisatie van de woningen aan de oostkant van 
Egmond aan den Hoef nog te ver in de tijd is (vanaf 2018) om hierover anno 2014 al een 
uitspraak over te doen. De gedeputeerde vindt het stedenbouwkundig plan van LA4SALE in 
ruimtelijke zin een fraaie afronding van het dorp. In dit verband is er ook positief advies 
afgegeven door de provinciale adviescommissie ruimtelijke ordening (ARO commissie). Er is 
evenwel geen concrete uitspraak gedaan dat voor de provincie nut en noodzaak voor de aan 
de oostkant geprojecteerde woningen is aangetoond.  
 
Wat de woningen aan de westkant (locatie Delverspad) betreft, ligt het wat genuanceerder. 
Aan het Delverspad zijn 120 woningen binnen b.b.g. en 30 woningen buiten b.b.g. 
geprojecteerd. Uit het bestuurlijk overleg met de gedeputeerde is door ons college 
geconcludeerd dat deze ruimtelijke ontwikkeling als zodanig in de structuurvisie kan worden 
opgenomen.  
 
Ons college heeft besloten om de twee woningbouwlocaties in Egmond aan den Hoef niet 
meer aan elkaar te koppelen. Dat heeft gevolgen voor de volkshuisvestingsopgave (30-10-60 
verhouding). Deze was oorspronkelijk over beide plandelen verdeeld, waarbij er aan de 
oostkant relatief veel sociale woningbouw was gepland. Vanwege het standpunt van de 
provincie Noord-Holland over de woningbouw aan de oostkant van het dorp is besloten om 
de programmatische koppeling tussen beide locaties los te laten waardoor beide locaties hun 
eigen volkshuisvestingsopgave hebben. De in de tweede helft van 2015 in procedure te 
brengen structuurvisie wordt in deze zin vorm gegeven, waarbij de begrenzing van het 
plangebied aan de westzijde, in afwijking van het raadsbesluit van 7 november 2013 wordt 
teruggelegd van het Watertorenterrein tot het Delverspad. Het gaat nu echt om een 
structuurvisie voor het dorp Egmond aan den Hoef.  
 
Zwembad 
Het beslispunt in het raadsbesluit van 7 november 2013 inzake het zwembad in Egmond aan 
Zee is wat ons college betreft nog steeds actueel. Dat impliceert dat de gemeente Bergen in 
beginsel positief reageert op het initiatief van hotel Zuiderduin voor het realiseren van een 
openbaar 25 meter zwembad en het realiseren van een ondergrondse parkeergarage 
naast/onder Torensduin onder de volgende voorwaarden:  

• De investering en de exploitatie van het zwembad zijn voor rekening en risico van 
hotel Zuiderduin;  

• De tarieven voor het zwembad dienen marktconform te zijn en het is de intentie dat 
de reddingsbrigade en zwem- en duikverenigingen tegen redelijke condities gebruik 
kunnen maken van het zwembad;  

• De investering en de exploitatie van de ondergrondse parkeergarage zijn voor 
rekening en risico van hotel Zuiderduin;  

• De ondergrondse parkeergarage naast/onder Torensduin is het directe gevolg van 
(en dus onlosmakelijk verbonden aan) de realisatie van een openbaar 25 meter 
zwembad in hotel Zuiderduin;  

• De ondergrondse parkeergarage wordt op een wijze uitgevoerd waarbij de inbreuk op 
de landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarden het minst bezwarend 
is, waarbij het de voorkeur van de gemeente heeft dat er één gecombineerde entree 
is van/naar de parkeergarage onder hotel Zuiderduin en onder Torensduin;  
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• Het gemeentelijk monument Torensduin blijft eigendom van de gemeente. Uitgifte in 
erfpacht van de benodigde grond ligt dan ook in de rede. 

 
De actuele stand van zaken is overigens dat de directie van hotel Zuiderduin eind 2014 aan 
de gemeente Bergen te kennen heeft gegeven dat de realisatie van een zwembad geen 
prioriteit heeft. Regionale ontwikkelingen op het gebied van zwembaden worden door ons 
college nauwlettend gevolgd. Indien hiervoor aanleiding is, wordt uw raad hierover nader 
geïnformeerd.  
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij “ja” zegt? 
Met dit raadsbesluit worden diverse ruimtelijke ontwikkelingen in Egmond aan Zee en 
Egmond aan den Hoef van elkaar ontvlochten en wordt het kader bepaald voor afzonderlijke 
en op zichzelf staande trajecten.  
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

 collegebevoegdheid: 
 raadsbevoegdheid: 
 opiniërend: 
 kaderstellend: 
 maatschappelijk urgent: 
 budgetrecht: 
 anders, nl.:  

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
 
Regionale samenwerking 

 vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling: 
 is onderwerp van onderzoek met gemeenten: 
 wordt nog niet onderzocht, biedt wel mogelijkheden omdat: 
 komt hier niet voor in aanmerking.  

 
Burgerparticipatie: n.v.t. 
 
Externe communicatie: n.v.t. 
 
Extern overleg gevoerd met: n.v.t. 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
n.v.t. 
 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer 

wordt de raad daarover gerapporteerd? 
In de tweede helft van 2015 wordt het ontwerp van de structuurvisie Egmond aan den Hoef 
aan uw raad voorgelegd. Ook over het PvE voor de sporthal, parkeren en woningbouw op 
het Watertorenterrein volgt in de tweede helft van 2015 een raadsvoorstel. Wat betreft de 
mogelijke fusielocatie van de Egmondse voetbalclubs krijgt u een nader voorstel na 
ontvangst van de principe reactie van de provincie Noord Holland. 
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
n.v.t. 

 open-einde regelingen: 
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 garantieverplichtingen: 
 risico’s gemeentelijke eigendommen: Watertoren terrein is eigendom van de 

gemeente. 
 overige risico’s: 
 opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris):  

 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
De raad is bevoegd tot het stellen van kaders.  
 
 
 
Bijlagen:  
Raadsvoorstel en besluit 7 november 2013 inzake project Dorp en Duin. 
 
 
 
 
Bergen, 24 februari 2015 
 
College van Bergen 
 
 
 
 
H.G.T Brouwer     drs. H. Hafkamp 
secretaris      burgemeester 

Pagina 5 van 5 
 


